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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalender og mail  
Husk at sende os en mail, hvis I skal bruge 
fælleshuset, og så skal det selvfølgelig også 
skrives på kalenderen i fælleshuset. 
 
Arrangementer 
1. advent (stamgrp. 3) 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag d. 17. jan 2020 
Fastelavn 
Sankt Hans  
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:  
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
Onsd. d. 13. nov hus 21 (børnerum 9-17)  
Lørd. 16. nov hus 26 st. 
Massage d. 21/11 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Sønd. 24/11 hus 18 
Lørd. d. 30. nov. Hus 21 (kl 8-14) 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
2020 – bookninger: 
Lørd. d. 25. januar hus 2   
Lørd. d. 21. marts hus 14 
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 

Næste rengøring søndag den 10. 
november kl. 10 er stamgruppe 6: 
Tine & Victor, hus 1  
Anne og Kaluka hus 3 
Dan, hus 4  
Christian & Jacob, hus 6  
Kim hus 8  
Dorthe, hus 11  
Johan & Walter, hus 20  
Lise, hus 22  
 
 

 
Fødselsdage på Bakken:  
Heldigvis er der også en fødselsdag i denne 
uge: Henrik har fødselsdag onsdag den 6. 
november – stort tillykke med de 61 år. 
 

 
Filmoptagelser i børnerummet 
Louise skal indspille film til børn med forlaget 
Gyldendal og til det formål har hun reserveret 
børnerummet onsdag den 13. fra kl. 9-17. 
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Fernisering af Hjørdis’ billeder 
Hjørdis har to billeder med på udstillingen 
Roskilde Åben 2019 med årets censurerede 
værker. Det er i Kunsthuset Palæfløjen, 
Stændertorvet 3C i Roskilde. 
Der er fernisering lørdag den 9. november kl. 
12 til 14. Udstillingen åbnes af Roskildes 
borgmester Tomas Breddam.  
(Se vedhæftede) 

 
Gratis nakkemassage 
Til alle der har lyst, tilbyder jeg 10-15 
minutters gratis nakkemassage indtil søndag 
den 10. 
Jeg skal øve mig i at finde et bestemt punkt i 
nakken for, på sigt, at kunne løsne den. 
Det kommer jeg slet ikke i nærheden af med 
dig i hænderne, men jeg får en større 
fornemmelse af, hvordan forskellige nakker 
føles, og hvor i nakken jeg skal fokusere på. 
Derfor: Kom og få en dejlig afslappet 
nakkemassage her i Hus23 lige når det 
passer dig. 
Ring eller skriv her eller på 26744513. 
Jeg er fleksibel og åben (næsten) i døgndrift.  
Det vil være en stor hjælp for mig at få så 
mange igennem som mulig 🤗 
 
Mange hilsner Sara  
 

Fliser i store stabler 
Tak for alle de positive tilbagemeldinger, og 
ikke mindst forståelse. 
Efter et nærmere kig på materialepladsen, 
hvilke ville ha’ været oplagt, så må jeg 
erkende at det kan ikke lade sig gøre med 
mindre træet bliver beskadiget.  
Andre foreslå langs muren på gårdspladsen 
ud mod dageløkkevej.  
Det er nu blevet her, jeg har ryddet op og 
gjort plads til dem der.  
Området er markeret, sådanne at det ikke 
sættes ting derind, også fragtmanden kan se 
hvor det skal stå.  
Traktorvognen er sat op langs pigstenene, og 
jeg synes selv at der er fin plads. 
Hvis der er nogen som synes den står i vejen, 
så skubber jeg den bare hen på en anden 
plads.  
I ved hvor jeg bor, hvis der er noget.  
Jeg håber Opbevaringstiden bliver så kort 
som muligt.  
Venlig hilsen 
Søren  

 
 
Fælleshusets ventilation i billeder 
 

       
På det seneste fællesmøde påtog Henrik sig 
at formidle hvordan fælleshusets 
ventilationsanlæg ser ud. Her er hans fotos. 
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Halloween på Bakken 
 

 
De to kokke – ja, gæt hvem – sørgede for en 
rigtig uhyggelig hyggelig fællesspisning i 
torsdags. Menuen var ekstraordinær 
skræmmende med afhugget hænder, tarme i 
metervis og lemmer fra børnene i Dageløkke 
Ege!! Her ses de med zombie-koen, som var 
opstået fra de evige græsmarker. 


